
NÁVOD NA POUŽITIE 
Plávajúca solárna fontánka - Lekno 

Tento  návod  patrí  výhradne  k  tomuto  produktu. 
Obsahuje dôležité informácie k prevádzke a údržbe.

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto 
výrobku.  Tento  produkt  spĺňa  požiadavky  platných 
európskych a národných noriem. Zhoda  a príslušné 
certifikáty sú k dispozícii od výrobcu.

Táto vodná fontána je určená pre záhradné jazierka, 
rybníčky  a  pod.  Fontána  sa  skladá  zo  solárneho 
modulu, vodnej pumpy a rôznych druhov nástavcov, 
tzv.  sprinklerových hlavíc.  Fontána nie  je vybavená 
vypínačom on / off. Fontána pláva na hladine jazierka 
a v okamihu,  keď na solárny modul  zasvieti  slnko, 
fontána  začne  pracovať.  Výkon  fontány  je  možné 
korigovať regulátorom na prednej strane pumpy.  

 Inštalácia a spustenie do prevádzky

1.Vyberte všetky časti z krabice a odstráňte ochrannú fóliu 
zo solárneho článku
2.Umiestnite do stredu hlavicu podľa Vášho výberu
3.Umiestnite  fontánu  na  vodnú  plochu  a  potopte  ju  do 
hĺbky 10 cm pod vodnú hladinu, potom otočte fontánu o 
360
stupňov. Tieto kroky sú nevyhnutné pre to, aby sa vytlačil 
všetok vzduch z vodného čerpadla.
4.  Výkon  fontány  je  možné  korigovať  regulátorom  na 
prednej strane pumpy.

Údržba:
Pre  optimálny  výkon  pumpy  je  vhodné  občas  pumpu 
vymyť  horúcou  vodou.  Zanesenie  pumpy  je  závislé  na 
stupni znečistenia vody. V pripadne veľkej tvrdosti vody, 
vodný kameň odstráňte pomocou octu alebo prípravkov na 
to určených. 

Pri vyčistení pumpy postupujte podľa týchto krokov:

1.  Otočte  veko filtra  v  smere  „OPEN“ a  otvorte  krycie 
viečko pumpy ťahom vpred. 
2.  Potiahnite  čerpadielko  (obr.  č.  2)  a  odpojte  tiež 
elektricky kábel (obr. č. 3). 
3.  Otočte  viečkom čerpadielka  o  45  stupňov  a  opatrne 
vysuňte viečko vpred
4. Vyberte obežné koleso čerpadla z vodnej pumpy
5. Opláchnite horúcou vodou jednotlivé časti pumpy
6. Vráťte späť obežné koleso čerpadla do pumpy
7.  Nasaďte  obal  na  pumpu  a  uistite  sa,  že  je  uzavretý 
pevne a dobre tesní
8. Nasaďte krycie veko späť do počiatočnej pozície
9. Upevnite vodnú pumpu späť na fontánu.

Technické údaje:
Operačné napätie: 7 VDC
Výkon solárneho modulu: 1,8 Wp
Max. prietok: 160 litrov/hod
Max. výška vodného stĺpca: 0,4 m
Funkčnosť v teplotách: 4 až 40 C
Stupeň ochrany: IP 68

UPOZORNENIE:
Chráňte  pumpu  pred  námrazou  a  v  zimných 
mesiacoch ju z vodnej plochy odstráňte!

Držte mimo dosahu malých detí ! Obsahuje malé 
časti.

Dbajte na to, aby fontána nepracovala na sucho - 
môže dôjsť k poškodeniu pumpy!

Výrobca
Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-
92729 Weiherhammer

Dovozca do SR
PETOMAR SLOVAKIA s.r.o., č. d. 820, 925 63, 
Dolná Streda


